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1.

PREAMBULA

Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - LFF) misija ir attīstīt, sargāt un
popularizēt futbolu Latvijā, kā arī iedvesmot cilvēkus futbolā. Savu misiju LFF realizē,
īstenojot sešus stratēģiskos mērķus – nacionālo izlašu attīstība, spēlētāju attīstība,
futbola klubu attīstība, nacionālo sacensību attīstība, infrastruktūras attīstība un
organizācijas attīstība. Pamatojoties uz futbola klubu (turpmāk – Klubi) attīstības
stratēģisko nozīmi Latvijas futbola kopējā attīstībā, ir izveidota klubu mazā inventāra
atbalsta programma. Klubs šī nolikuma izpratnē ir gan juridiska persona, gan
pašvaldības dibināta sporta skola, kas ir reģistrēts, kā LFF biedrs saskaņā ar LFF Statūtu
8. un 9. pantu, kā arī nodrošina tās komandu futbola treniņu un sacensību darbību
Latvijas teritorijā atbilstoši LFF reglamentējošo dokumentu prasībām.

2.

NOLIKUMS

Klubu mazo inventāru atbalsta programmas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka
un skaidro Klubiem pieejamā inventāra atbalsta piešķiršanas kārtību, nodrošinot
efektīvu un likumīgu inventāra nodošanu.

3.

PROGRAMMA UN TĀ DARBĪBA

Programma izveidota, lai veicinātu LFF klubu ikdienas un ilgtermiņa mērķu
realizēšanu Latvijas teritorijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu un inventāra atbalstu
Klubu ikdienu darba kvalitātes uzlabošanai, tādējādi veicinot Kluba futbolistu/es
ilgtermiņa attīstību. Programma izstrādāta uz periodu no 2019. – 2020. gadu.
Nolikuma spēka stāšanās sākas no ģenerālsekretāra parakstīšanas brīža līdz
2020.gada 31.decembrim.
4.

KLUBA PIENĀKUMI

4.1.

4.5.

Klubam saņemot Latvijas Futbola federācijas atbalsta programmas – Klubu
mazā inventāra atbalstu ir pienākums attiekties pret inventāru saudzīgi un
atbildīgi, lai tas nodrošina klubu ikdienas darbu ilgtermiņa procesā.
Slēgt attiecīgu līgumu ar LFF par inventāra saņemšanu, kas nosaka LFF un
kluba sadarbības principus.
Sniegt LFF visu nepieciešamo informāciju, kas pamato piešķirtā inventāra
pielietojumu.
Aizliegts nodot par vai bez atlīdzības inventāru ar klubu nesaistītām
personām.
Izvairīties no jebkāda veida interešu konflikta un korupcijas riskiem.

5.

LATVIJA FUTBOLA FEDERĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.

LFF ir tiesības jebkurā brīdī veikt vizītes uz Klubu izsniegtā inventāra
pārbaudei.
LFF ir tiesības atsavināt piešķirto inventāru klubam, ja iepriekš ir konstatēti
Kluba pārkāpumi iepriekš minētajos 4.4., un 4.5. punktā.

4.2.
4.3.
4.4.

5.2.
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5.3.
5.4.

LFF ir pienākums būt pieejamiem un nodrošināt šī atbalsta programmas
ieviešanu attiecīga līmeņa klubiem.
LFF pienākums ir būt profesionāliem un objektīviem, izvērtējot Klubus, kuri
saņem inventāra atbalstu.

6.

INVENTĀRA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

6.1.

Atbalsta programmā – Klubu mazā inventāra atbalsta programmā tiek izskatīti
klubi, kuri ir LFF biedri (akreditēti kā 1., 2., un 3., līmeņa klubi) un piedalās
Latvijas jaunatnes vai meiteņu komandu sacensības ar vismaz vienu
komandu.
Apstiprinājums – LFF speciāli izveidota komisija, kuru apstiprina LFF
ģenerālsekretārs, izskata klubu un to komandu dalību Latvijas jaunatnes
čempionātā, pēc kuras tiek atlasīti klubi, kuri var pretendēt uz Klubu mazā
inventāra atbalsta programmu.
Klubam jāievēro noteiktā inventāra pieteikšanās procedūra:
6.3.1. Sagatavošanas posms – LFF līdz tekošā gada 1.aprīlim nosuta
informāciju par piešķirtā inventāra atbalsta apmēru.
6.3.2. Inventāra izvēles posms – Klubs pamatojoties uz saņemto informāciju
no LFF, veic inventāra pasūtījumu līdz 10. aprīlim no iepriekš LFF
sagatavotiem šabloniem.
6.3.3. Pasūtīšanas posms – LFF pamatojoties uz Klubu atlasītā inventāra
izvēli veic pasūtījumu līdz 1. maijam.
6.3.4. Inventāra izdales posms - LFF sazinās ar klubiem līdz 20. jūlijam par
iespēju izņemt pasūtīto inventāru, klubi saņem pasūtīto inventāru
noslēdzot līgumu ar LFF par inventāra saņemšanu.

6.2.

6.3.

7.

KLUBU PĀRKĀPUMI UN SANKCIJAS

7.1. Pārkāpjot Nolikuma nosacījumus, vai arī konstatējot inventāra neatbilstošu
izmantošanu, Komisija ir tiesīga sasaukt ārkārtas sēdi, kuras ietvaros var tikt
pieņemts lēmums apturēt Klubu mazā inventāra atbalsta programmas darbība
un tikt liegta iespēja piedalīties atbalsta programmā nākamo gadu.
8.

NOSACĪJUMI, KAS NAV PAREDZĒTI NOLIKUMĀ

LFF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav paredzēti
nolikumā.

